
 

Kære alle 

Hermed nyhedsbrev for uge 20 

En dejlig uge med masser af god undervisning er slut og en velfortjent pinseferie venter. Der er fuld 
damp på undervisningen i alle klasser og trivsel er så småt ved et være tilbage langt de fleste steder.  

Når vi vender tilbage på tirsdag, er der 5 skoleuger tilbage af dette skoleår og tre ugers almindelig 
undervisning inden vi rammer vores lejrskole-uge. 8. klasse skal aflægge terminsprøver i dansk, 
matematik og engelsk inden vi drager afsted og i næste uge skal indskolingen på tur til Bork 
Vikingehavn.  

Det har på mange måder været et specielt år – men vi har ro i maven. Vi tilførte ekstra ressourcer til 
de ældste klasser efter påske, eleverne er nu i skole 100% og fagligt er vi godt med i alle klasser.  

Nu lægger vi an til at afslutte dette skoleår med god energi, fællesskab og håb om en lysere fremtid. 

Vi afventer i disse dage de sidste retningslinjer for vores lejrskole-uge og krydser alt, hvad vi kan, for 
at vi kan gennemføre som planlagt.  

 

Lejrskole 2021- sæt kryds i kalenderen 

• Lejrskole 0.-4. klasse: tirsdag – torsdag d.15. -17. juni 

• Lejrskole 5.-6. klasse: mandag – torsdag d. 14. - 17. juni 

• Lejrskole 7. klasse: mandag – tirsdag d. 14. – 15. juni 

• Afslutningstur 8. klasse: mandag – tirsdag d. 14. – 15. juni 

• Fysik-camp 7.-8. klasse: onsdag – torsdag d. 16. -17. juni (overnatning på Humlum sammen 
med resten af skolen) 

 

Før-skole-besøgsdag 

I denne uge fik vi besøg af vores tretten skønne kommende 0. klasses-elever. Masser af smil, 
sommerfugle i maven og en taske pakket næsten som til en rigtig skoledag. De fleste af vores nye 
elever kommer fra vores egen børnehave og tre kommende elever kommer fra børnehaverne i 
Videbæk. Vi glæder os til at tage imod dem til august. 

  



 

Og så kunne fotografen alligevel ikke dy sig for at tage et par billeder af vores ældste elever, der i 
den anden ende af skolen og efter ni års skolegang er på vej ud i den store vide verden. Mon det er 

lærerne, der vokser nedad :-D  

   

   

   

   

6.-8. klasse har engelsk – og begynder som altid med10 minutters ‘Talk about’. Det mundtlige engelsk har siden 
genåbningen fået ekstra fokus. 



Skolepatrulje 

Fra næste uge er skolepatruljen igen klar til at hjælpe eleverne over vejen. Obs! Skolepatruljen må 
ikke standse trafikken men må gerne hjælpe andre elever over vejen, hvis bilisterne holder tilbage.  

 

2 x Generalforsamling 

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamling i Friskolen og Støtteforeningen på torsdag d. 27. 
maj kl. 19.00. Se vedhæftede dagsorden. Bestyrelsen er Friskolens øverste organ. Kom og gør din 
indflydelse som friskoleforælder gældende. Vores helt uundværlige støtteforening søger nye kræfter. 
Kan du give en hånd med?  
 
Støtteforeningen mangler en god mand/kvinde i støtteforeningens bestyrelse.  
 
Vi samler penge ind til skolen og børnehuset, så der er lidt at forsøde tilværelsen med. Vi giver f.eks. 
tilskud til elevernes lejrskole, legetøj til børnehaven eller rutsjebane til vuggestuen. Støtteforeningens 
bestyrelses opgave er at tage initiativer til aktiviteter og inddrage skolens og børnehavens forældre så 
meget som muligt i arbejdet.  

 
Vi mangler en person, der er god til "at få gode ideer" til, hvordan vi kan tjene penge. 

 
Støtteforeningens bestyrelse mødes ca. 5-7 gang om året og til arrangementer. Vi håber meget, at du 

har lyst til at være med i bestyrelsen. Så mød op til generalforsamlingen på torsdag i næste uge – eller 

giv et kald til bestyrelsen, hvis du er forhindret på torsdag. Vi arbejder for en god sag og mangler din 

hjælp! Kontakt venligst formand Patrick på mail: P.jespersen1@hotmail.com eller mobil 21662583 

Mvh. Patrick, Pernille, Kenneth og Linda 

  
 

Arbejdsdag på lørdag.  

Der er i denne uge sendt info ud til alle familier vedr. arbejdsdag lørdag d. 29. maj. Se vedhæftede 
fil. Bestyrelsen har planlagt opgaverne og er klar med forplejningen. Find arbejdshandskerne frem og 
mød op. Det er en god måde at lære hinanden at kende på og en vigtig del af det at være friskole 

Husk at tage ungerne med       

 

Børnenes digitale liv 

Vi oplever ind imellem, at vores elever fortæller om ting, de har set på nettet eller film, som de nok 
ikke skulle have set. Det er ikke altid let at skærme ens børn, når de færdes på nettet - blandt andet 
fordi der konstant popper klip og link op, som frister til at klikke videre. Hvordan taler man med sine 
børn om deres internet-liv? Har ungerne ret til at mor og far ikke kigger med? Hvad kan jeg vise for 
mine børn og deres venner, når de er på besøg. Hermed en opfordring til at give jeres børns tablets 
og telefoner et tjek og udstyre jeres børn med et sikkert internet-kørekort. Vi kan mærke det på 
skolen, når eleverne har gode digitale vaner og adfærd. Klik på linkene nedenfor og få information og 
gode råd. 

https://redbarnet.dk/foraeldre/din-digitale-vejviser/privatliv-paa-nettet/ 

https://redbarnet.dk/foraeldre/din-digitale-vejviser/konflikter-paa-nettet/ 

https://redbarnet.dk/foraeldre/din-digitale-vejviser/uegnet-for-boern/ 

 

 

Rigtig god pinseferie. 

Mange hilsner fra Maibritt 
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